Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego za okres
od 5.08.2016 r. do 13.09.2016 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń omawiając
następujące sprawy

16 sierpnia 2016 r.
1. Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci energetycznej SN w działce nr ewid.
405 obręb nr 11 oraz stacji transformatorowej w działce nr 10 obręb nr 11 w
pasie drogi powiatowej Nr 4128 E.
2. Nie uzgodnił lokalizacji projektowanej sieci kablowej 0,4 kV w działce nr
ewid. 213 obręb Skarbkowa, stanowiącej pas drogi powiatowej Nr 4131E, do
działki nr 215.
3. Przedłużył powierzenia stanowiska dyrektora obecnemu dyrektorowi
Zespołowi Placówek Specjalnych.
4. Rozpatrzył propozycję wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
szkół na okres wrzesień 2016- luty 2017 i wynosi 10 % wynagrodzenia
zasadniczego.
5. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu
Rawskiego na 2016 rok.
6. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
7. Wyraził zgodę na zmianę deklaracji wekslowej AMG Centrum Medyczne z
2013 roku poprzez wydłużenie terminu z dnia 31.12.2016 r. do dnia
31.12.2017 r.
8. Zatwierdził wynik przetargu na dzierżawę gruntów przy ul. Reymonta w
Rawie Mazowieckiej - nikt nie wniósł wadium,
11. Podjął uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
23 sierpnia 2016 r.
1. Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci kablowej 0,4 kV w pasie drogi
powiatowej nr 4119E (działka nr ew. 86 i 150 – obręb Sowidół) do działek nr
ew. 79 i 83 w obrębie Sowidół.
2. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Kaleń w sprawie
wybudowania progu zwalniającego na drodze powiatowej nr 4122E przez wieś
Kaleń oraz wyznaczenia przejść dla pieszych.
3. Pozytywnie rozpatrzył wniosek AMG Centrum Medyczne o wyrażenie
zgody, jako właściciel nieruchomości, na: rozbiórkę zbędnych budynków na
terenie szpitala, wycięcie krzaków i prześwietlenie koron drzew rosnących na
terenie szpitala.
4. Zatwierdził wyboru oferty na sporządzenie operatu szacunkowego
ustalającego odszkodowanie za nieruchomości położone w mieście Łodzi.
5. Zatwierdził wyboru oferty na sporządzenie operatu klasyfikacyjnego
zalesień wykonanych na trenie powiatu rawskiego.

6. Wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej w działkach
stanowiących własność Powiatu Rawskiego położonych przy ul. Zwolińskiego
– dz. nr 549/3 i 549/4 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.
7. Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w
budżecie na 2016 rok.
30 sierpnia 2016r.
1. Rozpatrzył wniosek Gminy Biała Rawska o dofinansowanie przez Powiat w
2017 r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113006E GrzymkowiceBiałogórne na odcinku 995 m” w ramach Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
2) zatwierdził wynik przetargu Remont drogi powiatowej Ne 4123E Cieladz –
Józefów.
Na odcinku Lewin-Lutobory
2. Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia
Statutu Związków Powiatów Województwa Łódzkiego
3. zatwierdzenie wynik postępowania wyłonienia rzeczoznawcy na wykonanie
operatu szacunkowego działek Nr 33/1 obr. 5 w Rawie Mazowieckiej,
4. zatwierdził wynik postepowania w sprawie wyłonienia geodety na
wydzielenie działki siedliskowej z działki 265/1 w obr. Ossa
5. zatwierdził harmonogram dyżurów aptek na miesiąc wrzesień – październik
6. Przyjął informację o:
- przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku,
- przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2016 – 2026 za I półrocze 2016 roku
- dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu
Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w
okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku,
- przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej
oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za I półrocze
2016 roku.
7. Przyjął propozycję porządku Sesji Rady Powiatu w dniu 13.09.2016r.
6 września 2016r.
1. Zatwierdził projekt uchwały nr XXXVI/238/2014 Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest
Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w
Rawie Mazowieckiej do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+
3. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi PCPR pełnomocnictwa do
podpisania umowy, realizacji monitorowania i rozliczania Programu „
Wyrównywanie różnic miedzy regionami III”.
4. Omówił zasady współpraca z powiatem Bohoduchiw na Ukrainie - program
wizyty
5. Zapoznał się z wnioskiem RTBS w Rawie Mazowieckiej w sprawi remontu
dachu i budynku mieszkalnego i komórki w Głuchowie ( stacja kolejowa)
6. Zatwierdził postepowanie w sprawie wyłonienia geodety na wznowienie
znaków granicznych na działce 239/11 w Rylsku
8 września 2016 rok
1. Zapoznał się z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej.
2. Zarząd przyjął darowiznę(dotację) z Gminy Biała Rawska w wysokości
95 000 zł na remont ul. Wiejskiej w Białej Rawskiej

